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Dia C 2015
Cooperativa promove ações 
solidárias em prol de crianças 
em Belo Horizonte e Juiz de Fora
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EXPEDIENTE

O cooperativismo de crédito é um 
modelo de negócio sustentável que prova 
sua força mesmo em tempos de crise

Em 2015, o Brasil tem vivido intensamente um momento de crise 
econômica e política que afeta a vida e a tranquilidade da maioria 
de nós, brasileiros.

Apesar da retração da economia de forma geral, o cooperativismo 
de crédito continuou crescendo. Enquanto, por exemplo, o crédito 
do mercado tradicional deve fechar o ano com um crescimento 
de 11%, segundo o Banco Central, as cooperativas devem 
crescer 20% em suas operações.

Mas qual a fórmula para manter uma linha ascendente de desenvolvimento em um cenário 
desfavorável?

A resposta é simples: uma cooperativa de crédito é um instrumento de organização e inclusão 
financeira. O objetivo final não é o lucro, mas o atendimento às demandas econômicas de seus 
associados, de forma justa e responsável, independentemente do volume de recursos de cada um.

Com profissionalismo e um atendimento humano, o segmento está conquistando uma significativa 
fatia do mercado e provando que é um modelo de negócio sustentável, que alia desenvolvimento 
econômico e responsabilidade social.

Para o próximo ano, a previsão ainda é de fragilidade na economia brasileira, mas com retomada 
de crescimento já no segundo semestre.

Nesse contexto, a Cecref  reafirma o seu compromisso de cooperativa de crédito promotora do 
desenvolvimento, sendo um suporte para os associados e fomentando o uso adequado do crédito 
para garantir a contínua melhoria na sua qualidade de vida.

Em 2016, ao completarmos 40 anos de fundação, com muito orgulho e vontade de fazer sempre 
mais, nossa melhor forma de comemorar é dando continuidade à parceria de sucesso firmada 
com cada cooperado, superando desafios e alcançando novas conquistas em benefício de todo o 
quadro social. 

Vamos seguir juntos, somando forças e alinhando nossos objetivos para continuar edificando esta 
grande história de união e ajuda mútua. 

Um Feliz Natal e um Ano Novo próspero a todos!

José Geraldo de Assis
Presidente
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Dia C 2015

Cecref leva apoio e solidariedade a duas instituições

Em Belo Horizonte

Na capital mineira, a Cecref  visitou a obra 
social da Paróquia São Gabriel, no bairro 
Taquaril.

No local são atendidas, diariamente, 172 
crianças com idades entre 7 e 12 anos. 
A obra oferece oficinas de artesanato, 
capoeira, aulas de informática, orientação 
escolar, práticas esportivas e lanches.

O trabalho social é realizado por dez 
funcionários, em sua maioria monitores, e 
as despesas são cobertas por repasses da 
prefeitura e doações de voluntários e do 
cardeal Dom Serafim Fernandes de Araújo, 
arcebispo emérito de Belo Horizonte.

Na tarde do dia 3 de julho, a Cooperativa 
fez um lanche especial para as crianças, 
que também foram presenteadas com um 
pacote de guloseimas, contendo balas, 
bombons, doces e pipoca.

Na ocasião, os dez voluntários da Cecref  
que participaram da ação assistiram a 
uma apresentação de dança preparada 
pelos alunos e também puderam conhecer 
a creche da paróquia, que atualmente 
atende 221 crianças, entre 2 e 6 anos.

Em Juiz de Fora

Em Juiz de Fora, outros dez voluntários, 
entre diretores e conselheiros, visitaram o 
Centro de Promoção do Menor (Ceprom) 
que atende 49 crianças de 2 a 5 anos, em 

situação de risco social e pessoal.

O Centro oferece Educação Infantil em 
regime de tempo integral, com práticas 
pedagógicas inclusivas que valorizam e 
respeitam a infância e o desenvolvimento 
infantil.

No dia 3 de julho, a Cecref  também ofereceu 
um lanche especial para os alunos e os 
voluntários contaram histórias e fizeram 
brincadeiras com as crianças. Ainda foi 
feita a doação de 48 litros de leite.

O gerente do PA 04 (Centro de Juiz de 
Fora), Carlos Roberto Rampinelli, garante 
que ter participado da ação de voluntariado 
foi gratificante. “Senti muita alegria e 
emoção em contribuir com essas crianças. 
Também foi uma oportunidade de refletir 
e aprender a valorizar aquilo que meus 
filhos e netos já possuem.”

Inspirada pelos princípios de solidariedade e interesse pela comunidade que regem o 
cooperativismo, a Cecref  participou de mais uma edição do Dia de Cooperar (Dia C).

A iniciativa foi criada pelo Sistema Ocemg, em 2009, com o objetivo de fomentar a promoção 
do voluntariado e de ações de responsabilidade social das cooperativas em suas comunidades.
Inicialmente, o projeto envolvia somente as cooperativas mineiras, mas, em 2015, já foi realizado 
nacionalmente.

Na Cecref, o Dia C 2015 foi promovido em instituições de Belo Horizonte e de Juiz de Fora.
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Além de ajudar a Cecref  a cumprir uma exigência do Banco Central, o associado que mantém seus dados atualizados garante que suas 
demandas sejam atendidas de forma mais efetiva, com agilidade na solução de assuntos de seu interesse.

Para atualizar seus dados basta preencher a ficha cadastral disponível no site www.cecref.coop.br e enviar à Cooperativa com cópia do CPF, 
identidade, comprovante de renda, CPF do cônjuge e comprovante de endereço. Se esses documentos não tiverem passado por nenhuma 
alteração, entregue somente sua cópia do comprovante de renda. 

Para mais informações procure um dos Postos de Atendimento da Cecref ou ligue • Sede: (31) 3241-4597 • PA 1 – HGV: (31) 3332-0396  
• PA 2 – HJ XXIII: (31) 3274-3934 • PA 3 – ADC: (31) 3213-4633 • PA 4 – Centro: (31) 3218-7100 • PA 5 – Santa Casa: (32) 3229-2340. 

Dever do cooperado

Manter o cadastro atualizado na Cecref é uma exigência legal

Convênio

Reajuste da Unimed vigora a partir de janeiro de 2016 
Conforme previsto em contrato, os valores do convênio Unimed/Cecref passam por reajuste 
anual, que vigora a partir do mês de janeiro. A Cooperativa ainda está em negociação com os 
responsáveis legais do plano de saúde para definir qual será o índice para todas as modalidades.

Em virtude dos contratos com a Unimed serem de pré-pagamento, não haverá tempo hábil para a 
inclusão do reajuste e consequente desconto na folha de salários de janeiro de 2016, tornando-
se necessário que a diferença decorrente do reajuste seja paga até o dia 18/01/16 através de 
depósito na conta bancária. Os valores serão informados tão logo seja concluída a negociação.

Já para os descontos que são feitos em conta corrente, o valor da mensalidade deverá ser pago 
com o reajuste, conforme a tabela que em breve será divulgada no site (www.cecref.coop.br) e 
nos Postos de Atendimento da Cooperativa.

A Cecref  está fazendo um trabalho com os associados que possuem pagamento em atraso para negociarem seus débitos junto à 
instituição. Por sermos uma Cooperativa, nossos resultados dependem – além da gestão eficiente de diretores e conselheiros – do 
compromisso do quadro social. 

Para que todos sejam beneficiados, a Cecref está oferecendo a oportunidade de negociação de tais dívidas com condições 
interessantes para o cooperado em atraso.

Em dia 

Cecref está negociando débitos dos cooperados

Quem pode negociar seus débitos: os cooperados que ainda não estão sendo 
cobrados judicialmente. Na Cooperativa eles podem renegociar suas parcelas em atraso 
ou as que estão sendo quitadas de forma reduzida.

O associado deve procurar a sede ou os Postos de Atendimento da Cecref 
para realizar a negociação ou pode fazer contato com o representante da 
Cooperativa no caso de cooperados do interior, Casa de Saúde Santa Izabel 
e Hospital Cristiano Machado: o cooperado deve procurar o Posto de Atendimento 
(PA) onde efetuou o empréstimo para solucionar o débito em atraso. Os cooperados do 
interior, onde não há Pontos de Atendimento da Cecref, devem procurar o representante 
da Cooperativa em sua unidade. A negociação só será feita pessoalmente e mediante 
apresentação de contracheque atual.
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Cooperados devem ajustar pagamento do FAS para R$ 3 
na Cecref para terem acesso ao benefício
Desde 2013, a taxa de manutenção do 
Fundo de Assistência Social (FAS) da 
Cecref, descontado na folha de pagamento  
dos cooperados, passou de R$ 1,50 para  
R$ 3, conforme decisão em Assembleia Geral.

O pagamento reajustado ainda não está 
sendo feito por alguns associados que não 
possuem margem consignável disponível 
ou que ainda não autorizaram o desconto 
dessa diferença em sua conta corrente. 
Essa inadimplência faz com que percam o 
direito ao benefício.

Por isso é muito importante que todos 

certifiquem que o seu desconto está sendo 
feito corretamente, no valor de R$ 3. 

Caso verifique que está em débito com o FAS, 
o associado deve comparecer à Cooperativa 
o mais rápido possível para quitar a diferença 
e preencher o documento de autorização de 
desconto da Seplag (com o novo valor) ou o 
de complementação do pagamento via conta 
corrente, para voltar a ter direito ao benefício.

O FAS se destina à cobertura de despesas 
funerárias de associados e seus dependentes 
(cônjuge, filho até 21 anos ou 24 se ainda 
estiver estudando, pai e mãe).

O fundo cobre qualquer despesa funerária, 
como, por exemplo, reserva de capela, no 
montante máximo de R$ 1.500.

O benefício pode ser solicitado em um 
prazo de até 90 dias após a data do 
falecimento, mediante apresentação de 
cópia autenticada da certidão de óbito e 
de nota fiscal e é liberado somente para os 
cooperados que estão com o pagamento 
correto e em dia do FAS.

Para mais informações sobre o valor 
do desconto, ligue ou vá até o Posto de 
Atendimento da Cecref  que o atende. 

Auxílio

Benefícios
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Balanço Patrimonial de Junho/2015
CECREF – CECM DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR E EMPREGADOS DOS ESTABELECIMENTOS HOSPITALARES DE BH, REG. METROPOLITANA E ZONA DA MATA LTDA. 

Rua Ceará,195 – Santa Efigênia – Belo Horizonte/MG – CEP: 30.150-000 TEL.: (031) 3241-4597 – CNPJ: 19.402.130/0001-89

JU
N

H
O

 ATIVO 30/06/2015 30/06/2014

 ATIVO CIRCULANTE  12.770.313,65  10.048.037,19 
 DISPONIBILIDADES  287.657,54  393.170,63 
     Aplicações Interfinanceiras de Liquidez  -    -   
     Títulos e Valores Mobiliários  -    -   
     Relações Interfinanceiras  5.244.139,35  4.159.528,85 
     Relações Interdependências  -    -   
     Operações de Crédito  5.133.810,78  3.852.528,86 
     Outros Créditos  2.081.183,02  1.615.857,83 
     Outros Valores e Bens  23.522,96  26.951,02 
NÃO CIRCULANTE  26.387.431,77  25.214.798,27 
   REALIZÁVEL A LONGO PRAZO  22.697.575,45  21.871.844,67 
    Títulos e Valores Mobiliários
    Operações de Crédito  22.697.575,45  21.871.844,67 
    Outros Créditos
PERMANENTE  3.689.856,32  3.342.953,60 
Investimentos  3.355.739,40  2.898.495,52 
Imobilizado em Uso  235.352,51  312.898,16 
Intangível  94.818,93  119.416,88 
Diferido  3.945,48  12.143,04 

 TOTAL DO ATIVO  39.157.745,42  35.262.835,46 

José Geraldo de Assis
Diretor-Presidente

Eugênio de Souza Costa 
Diretor Financeiro

Eduardo Aguilar Pereira
CRC - MG: 58.622/ CPF: 002.812.205-49 / Contador

 PASSIVO 30/06/2015 30/06/2014

 PASSIVO CIRCULANTE  22.274.735,05  18.657.954,75 
     DEPÓSITOS  15.333.724,37  13.759.536,67 
            Depósito à Vista  2.351.553,16  2.225.499,37 
            Depósito Sob Aviso  -    -   
            Depósito a Prazo  12.982.171,21  11.534.037,30 
            Outros Depósitos  -    -   
     RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS  -    -   
     RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS  212,82  493,73 
           Empréstimos no País - INSTITUIÇÕES OFICIAIS  1.916.293,98  1.134.839,55 
           Empréstimos no País - OUTRAS INSTITUIÇÕES  -    -   
           Repasses do País - INSTITUIÇÕES OFICIAS  1.916.293,98  1.134.839,55 
     OUTRAS OBRIGAÇÕES  3.108.209,90  2.628.245,25 
         Cob. e Arrec. de Trib. e Assemelhados  15.135,75  9.441,77 
         Sociais e Estatutárias  836.398,66  605.781,57 
         Fiscais e Previdenciárias  86.212,28  77.105,79 
         Diversas  2.170.463,21  1.935.916,12 
NÃO CIRCULANTE  -    -   
    REALIZÁVEL A LONGO PRAZO  -    -   
     Depósito Sob Aviso
     Depósito a Prazo
     Empréstimos no País - INSTITUIÇÕES OFICIAIS
     Empréstimos no País - OUTRAS INSTITUIÇÕES
     Repasses do País - INSTITUIÇÕES OFICIAS
     Resultado de Exercícios Futuros  -    -   
PATRIMÔNIO LÍQUIDO  18.799.304,35  17.739.720,26 
     Capital Social  16.878.409,71  15.981.943,51 
     Reserva de Capital  -    -   
     Reserva de Sobras  1.808.191,72  1.758.615,81 
     Sobras ou Perdas Acumuladas  112.702,92  (839,06)

 TOTAL DO PASSIVO  39.157.745,42  35.262.835,46 

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.


